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Το «Μετά τον πρώτο θάνατο» 

είναι ένα δυνατό μυθιστόρημα ενηλικίωσης ικανό να ταρακουνήσει εφήβους αλλά και 

ενήλικες. Ο Ρόμπερτ Κόρμιερ, ένας αριστοτέχνης του είδους, δεν διστάζει να 

χρησιμοποιήσει ένα τρομακτικό σενάριο για να ταρακουνήσει τους αναγνώστες! 

Μια ομάδα τρομοκρατών καταλαμβάνει ένα σχολικό λεωφορείο με επιβάτες παιδιά 

μέχρι έξι ετών. Οι τρομοκράτες απειλούν να σκοτώσουν τα παιδιά, αν δεν απαντηθούν 

τα αιτήματά τους. Για την ακρίβεια, έχουν δηλώσει πως για κάθε ένα δικό τους που θα 

τραυματίζεται, ένα παιδί θα χάνει τη ζωή του. Πολύ γρήγορα οι αρχές θα καταλάβουν 

πως δεν αστειεύονται, αφού ο πρώτος θάνατος θα έρθει πριν ακόμα αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις. 



Παράλληλα με την ιστορία των παιδιών, περιγράφεται και η ιστορία του Μπεν. Ο Μπεν 

έχει με κάποιο τρόπο βρεθεί στη μέση όλης αυτής της τραγωδίας και έχει επιζήσει, 

πληρώνοντας όμως πολύ μεγάλο τίμημα. «Γιατί εμένα, μπαμπά;» φαίνεται να απορεί 

και να μην παίρνει απάντηση παρά στο τέλος του βιβλίου. 

Πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία, που παρόλο που έχει γραφτεί εδώ και 

σαράντα χρόνια, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1979, συνεχίζει να είναι επίκαιρο 

όσο ποτέ. Φαίνεται πως τίποτα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία σαράντα χρόνια στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκτυλίσσεται η ιστορία. Όπως και τότε υπήρχε ο φόβος 

μιας τρομοκρατικής επίθεσης, έτσι υπάρχει και τώρα, στον ίδιο αν όχι σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Το σενάριο που έθεσε σε εφαρμογή ο συγγραφέας είναι καθ’ όλα ρεαλιστικό 

και θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε έχουν ήδη συμβεί πολλά άλλα 

σενάρια ίδιου βεληνεκούς. 

Ο συγγραφέας τονίζει τις διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στα πιστεύω τους. 

Αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια χώρα ελεύθερη και αλλιώς εκείνα που 

γεννιούνται και μεγαλώνουν μέσα στις εχθροπραξίες, τους βομβαρδισμούς, την 

προσφυγιά και τον ανελέητο πόλεμο που σε κάνει να χάσεις τους δικούς σου, την 

ανθρωπιά σου, ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Μέσα από τις περιγραφές, τις σκέψεις 

και τους διαλόγους του βιβλίου, είναι φανερό πως τα ελεύθερα παιδιά δεν μπορούν να 

καταλάβουν πως σκέφτονται και πως νιώθουν τα παιδιά του πολέμου. Αλλά και το 

αντίθετο, γιατί τα παιδιά του πολέμου, δεν έμαθαν ποτέ να είναι ελεύθερα. Δεν έζησαν 

ποτέ ξέγνοιαστα. 

Ένα ακόμα από τα θέματα που τίθενται είναι ο πατριωτισμός. Πόσο πατριώτης μπορεί 

να είναι κάποιος που να βάζει την πατρίδα και τις υπηρεσίες που την προστατεύουν 

πάνω και από την ίδια του την οικογένεια; Πως μπορεί ένας πατέρας να συμπεριφέρεται 

στο παιδί του σαν σε νεοσύλλεκτο και πως μπορεί να το στέλνει στο στόμα του λύκου; 

Τι θα κάνει όταν οι τύψεις θα έρθουν να τον βυθίσουν σε ένα ατέρμονο σκοτάδι, σε 

μια άβυσσο που δεν έχει γυρισμό; 

Ο δυνατός λόγος του Κόρμιερ θα έπρεπε να ακούγεται μέσα σε όλα τα σχολεία ώστε 

να αφυπνίσει τους νέους μας και να τους θυμίσει ποια είναι τα σημαντικά στη ζωή, 

αυτά που θα έπρεπε να τους ενδιαφέρουν και να τους κάνουν να σκέφτονται. Ειδικά σε 

μια εποχή όπως η δική μας, που τα παιδιά δυσκολεύονται ακόμα και να σκεφτούν από 

μόνα τους, ή που το μυαλό τους κατακλύζεται από ανούσια πράγματα, διαβάσματα 

όπως αυτό μπορούν να τους δείξουν το δρόμο. 
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Λίγα λόγια για το συγγραφέα 

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΡΜΙΕΡ (1925-2000), 

Αμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος, ήταν αυτός που άλλαξε τη μορφή της 

νεανικής λογοτεχνίας κατά τη διάρκεια της ένδοξης καριέρας του και πλέον θεωρείται 

από τους πρωτοπόρους του είδους. Τον απασχολούσαν ιδιαιτέρως τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι και αυτό αντανακλάται στο έργο του, το οποίο περιλαμβάνει 

θέματα όπως η κακομεταχείριση, η ψυχική ασθένεια, η βία, η εκδίκηση, η προδοσία. 

Τα πιο γνωστά μυθιστορήματά του έχουν τιμηθεί με διάφορα βραβεία στις ΗΠΑ. Το 

1991 του απονεμήθηκε το βραβείο Margaret A. Edwards για τη συνολική συνεισφορά 

του στη λογοτεχνία για εφήβους. 

   


